บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)

5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
5.1 ทรัพยสินถาวรหลัก
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยถาวรของบริษัทเทากับราคาทุนหักคาเสื่อมราคาดวยวิธีการคํานวณแบบเสนตรง ตาม
ประมาณอายุ ก ารใช งานของสิ น ทรั พ ย โดยที่ บ ริ ษั ท ได มี ก ารประมาณอายุก ารใช ง านของสิ น ทรั พ ย ป ระเภทอาคาร
สํ า นั ก งานเป น ระยะเวลา 20 ป เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช เครื่ อ งตกแต ง และเครื่ อ งใช สํ า นั ก งาน เครื่ อ งปรั บ อากาศ และ
ยานพาหนะ เปนระยะเวลา 5 ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 รายละเอียดสินทรัพยถาวรของบริษัท มีดังนี้
หนวย: บาท
สินทรัพย
ราคาทุน
คาเสื่อมราคาสะสม มูลคาทางบัญชี
ที่ดิน
12,665,277
12,665,277
อาคารสํานักงาน
15,758,960
2,543,203
13,215,756
เครื่องมือเครือ่ งใช
4,034,134
1,691,942
2,342,192
เครื่องตกแตง และเครื่องใชสํานักงาน
9,166,802
5,052,568
4,114,234
ยานพาหนะ
12,778,093
9,078,397
3,699,695
รวม
54,403,267
18,366,112
36,037,155
(ก) ที่ดิน และอาคารสํานักงาน – มูลคา ณ 31 ธันวาคม 2553 เทากับ 25,881,033 บาท โดยแบงเปนทีด่ ินจํานวน
12,665,277 บาท และอาคารสํานักงานจํานวน 13,215,756 บาท
ที่ดิน
ที่ดินอาคารสํานักงาน
พื้นที่ 1 งาน 50 ตารางวา

อาคาร
อาคารสํานักงาน
พื้นที่ 960 ตารางเมตร

ที่ดิน Work Shop ลานจาน อาคารเก็บเครื่องมือ
รถ และอาคารเก็บเครื่องมือ เครื่องใช
เครื่องใช
พื้นที่ 2 งาน 86 ตารางวา

พื้นที่ 660 ตารางเมตร

สถานที่
เลขที่ 93/19 หมูท ี่ 8
ซอยรัตนาธิเบศร 17
ถนนรัตนาธิเบศร
ตําบลบางกระสอ
อําเภอเมือง
จังหวัด นนทบุรี
เลขที่ 74 หมูที่ 8
ซอยรัตนาธิเบศร 17
ถนนรัตนาธิเบศร
ตําบลบางกระสอ
อําเภอเมือง
จังหวัด นนทบุรี







ลักษณะกรรมสิทธิ์
บริษัทเปนเจาของกรรมสิทธิ์
ใชเปนหลักประกันสําหรับวงเงิน
กูยืมจากสถาบันการเงินจํานวน
86.38 ลานบาท

บริษัทเปนเจาของกรรมสิทธิ์
ใชเปนหลักประกันสําหรับวงเงิน
กูยืมจากสถาบันการเงินจํานวน
86.38 ลานบาท

(ข) เครื่องมือเครื่องใช – มูลคา ณ 31 ธันวาคม 2553 เทากับ 2,342,192 บาท
เครื่องมือเครื่องใชที่มีมูลคาเปนนัยสําคัญประกอบไปดวย เครื่องทดสอบฉนวน/ดิจิตอล เครื่องวัดความเร็วลม
กับอุณหภูมิและเครื่องตรวจจับแกสรั่ว
(ค) เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน – มูลคา ณ 31 ธันวาคม 2553 เทากับ 4,114,234 บาท
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงานที่มีมูลคาเปนนัยสําคัญประกอบไปดวย กั้นหองกระจกออฟฟศ วอลลเป
เปอร พรม เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร โตะ เกาอี้ โทรศัพท เครื่องคิดเลข และเครื่องพิมพ
(ง) ยานพาหนะ – มูลคา ณ 31 ธันวาคม 2553 เทากับ 3,699,695 บาท
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บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
ประกอบดวยยานพาหนะซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท และสินทรัพยภายใตสัญญาเชาทางการเงินที่บริษัทเปน
ผูเชา ซึ่งทํากับบริษัทเชาซื้อหลายแหง จํานวน 4 สัญญา กรรมสิทธิ์ในสินทรัพยดังกลาวจะโอนเปนกรรมสิทธิ์
ของบริษัทตอเมื่อบริษัทไดชําระเงินงวดสุดทายแลว โดยรายละเอียดสัญญาเชาซื้อ และมูลคาคงเหลือ ณ 31
ธันวาคม 2553 มีดังนี้
คูสัญญา
บริษัท เมอรเซเดส – เบนซ ลิสซิ่ง
บริษัท อยุธยา แคปปตอลลิส จํากัด
ธนาคาร ไทยพานิชย
ธนาคาร ทิสโก
หัก: ดอกเบีย้ เชาซื้อรอตัดจาย
รวม

มูลคาคงเหลือ (บาท)
1,559,900
453,415
442,731
272,182
(324,479)
2,443,748

วันสิ้นสุดสัญญา
20 เม.ย. 2556
20 มิ.ย. 2555
10 มิ.ย. 2556
15 พ.ค. 2558

5.2 สินทรัพยที่ไมมตี ัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีสินทรัพยทไี่ มมีตัวตนซึ่งแสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอย
คา โดยตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงระยะเวลา 5 ป มีรายละเอียดดังนี้
หนวย: บาท
สินทรัพย
ราคาทุน
คาเสื่อมราคาสะสม
มูลคาทางบัญชี
1,253,440
1,253,440
440,096
813,344
5.3 สินทรัพยหมุนเวียน
(ก) ลูกหนี้การคา-สุทธิ
ณ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีลูกหนี้การคา-สุทธิ ตามรายละเอียดดังนี้
หนวย: บาท
มูลคา
48,780,817
7,157,247
(10,690,730)
45,247,334

รายการ
จากงานติดตั้งระบบวิศวกรรมในอาคาร
จากงานบริหารอาคาร
หัก: หนี้สงสัยจะสูญ
รวม
(ข) มูลคางานที่ยังไมไดเรียกเก็บ
ณ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีมูลคางานที่ยังไมไดเรียกเก็บ ตามรายละเอียดดังนี้
โครงการ
อาคารสํานักงาน ธกส.
พระราชวังสราญรมย
The Cove Condominium
The River
อาคาร 4/2 ม. รังสิต
THRU Thonglor Condominium
ครุภัณฑคณะสาธารณสุขศาสตร ม. มหิดล
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มูลคา
47,391,505
39,575,741
18,164,808
12,060,209
10,513,996
3,266,391
3,199,608

บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
โครงการ

มูลคา

สถาบันโรคไตภูมริ าชนครินทร
อาคารเอนกประสงค มหาวิทยาลัย ราชภัฎราชนครินทร
อาคารเอนกประสงค มหาวิทยาลัย ราชภัฎราชนครินทร 2
Ampo Resident
Four Point by Sheraton Bangkok
The Royce Private
Sukhumvit Park Residence
IMPALA HOTEL
หอประชุม และโรงยิม มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
อาคาร หอพักนักเรียนโครงการ 2 โรงเรียนสาธิต ม.รังสิต
งานเพิ่ม ครุภณ
ั ฑคณะสาธารณสุขศาสตร ม. มหิดล
The Wave
The Cove Condominium (งานเพิ่ม – หองครัว)
KFC เคหะรมเกลา
รวม

3,106,093
2,680,850
2,084,096
1,991,841
1,797,953
1,295,001
1,152,303
1,023,356
405,573
360,874
309,040
262,395
215,682
87,316
150,944,637

รายละเอียดเพิ่มเติมและความคืบหนาของมูลคางานที่เสร็จแตยังไมไดเรียกเก็บทีม่ ีปริมาณคงขางสูง
โครงการ
มูลคางานที่เสร็จ มูลคาที่เรียกเก็บ
คําอธิบาย
แตยังไมไดเรียก
คงเหลือ ณ
เก็บ ณ วันที่ 31 วันที่ 16 ก.พ.
ธ.ค. 53
2553
อาคารสํานักงาน ธกส.
47,391,505
31,225,310 ณ 31 ธันวาคม 2553 มูลคางานที่เสร็จแตยังไมได
เรียกเก็บจํานวน 47.39 ลานบาท (เปนมูลคาของ
งานหลัก 37.41 ลานบาท และงานเพิ่ม 9.98 ลาน
บาท) โดยตอมา ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2554
บริษัทไดเรียกเก็บเงินไปแลวทั้งสิน้ 16.17 ลาน
บาท (เปนมูลคาของงานหลัก 8.02 ลานบาท และ
งานเพิ่ม 8.15 ลานบาท) ทําใหเหลือยอดมูลคางาน
ที่เสร็จแตยังไมไดเรียกเก็บ ณ 16 กุมภาพันธ
2554 จํานวน 31.22 ลานบาท ซึ่งจํานวนดังกลาว
บริษัทมีความเชือ่ มั่นวาจะสามารถเรียกเก็บได
ทั้งหมดภายในเดือนมีนาคม 2554
พระราชวังสราญรมย

39,575,741

39,575,741 ณ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีมูลคางานที่เสร็จแต
ยังไมไดเรียกเก็บจํานวน 39.57 ลานบาท อยางไร
ก็ตามผูวาจางไดขอใหบริษัทชะลอการเบิกงวดงาน
และรอใหผูวาจางเบิกงวดงานจากเจาของโครงการ
ใหไดกอน ซึ่งผูวา จางตองรอการตรวจรับงานหลัก
จากกระทรวงตางประเทศ (เจาของโครงการ) ใน
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บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
โครงการ

มูลคางานที่เสร็จ
แตยังไมไดเรียก
เก็บ ณ วันที่ 31
ธ.ค. 53

มูลคาที่เรียกเก็บ
คงเหลือ ณ
วันที่ 16 ก.พ.
2553

คําอธิบาย

วันที่ 17 ก.พ. 2554 ประกอบกับการที่โครงการ
ดังกลาวจะสงงวดงานคราวละ 2 งวด ทําใหมี
ปริมาณมูลคางานที่ยังไมเรียกเก็บปริมาณสูง แต
เนื่องจากบริษัทผูว าจางเปนผูรับเหมารายใหญและ
เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ผูถอื
หุนมีความนาเชื่อถือ และสัญญาระหวางบริษัทกับ
ผูวาจางเปนเปนสัญญาที่รัดกุม ทําใหบริษัทมั่นใจ
วาจะเรียกเก็บเงินไดทั้งหมด และคาดวาจะเก็บเงิน
สวนใหญไดภายในเดือน มีนาคม 2554
The Cove
Condominium

18,164,808

18,164,808 ณ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีมูลคางานที่เสร็จแต
ยังไมไดเรียกเก็บจํานวน 18.16 ลานบาท (เปน
มูลคาของงานหลัก 9.55 ลานบาท และงานเพิ่ม
จํานวน 8.61 ลานบาท)
โดยในสวนของงานหลักบริษัทสงมอบงานทั้ง
จํานวน 9.55 ลานบาทเปนทีเ่ รียบรอยแลว
ในสวนของงานเพิ่ม ผูวาจางไดออกใบสั่งซือ้ เพื่อ
ยื่นยันยอดเงินมาให มูลคา 2.35 ลานบาท ในขณะ
ที่สวนที่เหลืออีกจํานวน 6.26 ลานบาทเปนตนทุน
งานเพิ่มซึ่งบริษทั อยูร ะหวางการเจรจากับผูวาจาง
เพื่อสรุปราคามูลคางานในสวนดังกลาว บริษัท
กําลังอยูในขั้นตอนขอรับชําระเงินกับสรุปราคา
สวนงานเพิ่มกับเจาของโครงการ
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บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
(ค) สินคาคงเหลือและวัสดุรอโอนเขางาน
ณ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีสินคาคงเหลือและวัสดุรอโอนเขางาน ตามรายละเอียดดังนี้
โครงการ

IMPALA
The River
พระราชวังสราญรมย
ธกส.
The Royce
ม.ราชภัฏราชนครินทร
THRU ทองหลอ
IT Museum
สถาบันโรคไต
Sukhumvit Park
Residence
สํานักงานใหญ
งานบริหารอาคาร
รวม
*

งานระหวางทํา

วัสดุรอโอนเขา
งาน

2,953,343

5,436,000
3,129,518
2,079,596
1,849,637
1,555,252
1,317,203
954,552
332,007
302,144
172,463

78,994
3,032,337

4,230,058
21,358,429

สํารองวัสดุ
เสื่อมสภาพ

(212,255)
(212,255)

หนวย: บาท
สินคาคงเหลือ
และวัสดุรอโอน
เขางาน - สุทธิ
8,389,343
3,129,518
2,079,596
1,849,637
1,555,252
1,317,203
954,552
332,007
302,144
172,463
4,017,803
78,994
24,178,511

งานระหวางทํา เปนงานที่ติดตั้งไปแลวในสวนงานเพิ่ม แตยังอยูในขั้นตอนการอขออนุมัติจากเจาของโครงการ หากเจาของโครงการ
อนุมัติในสวนราคาและปริมาณ บริษัทก็จะทยอยรับรูเปนรายไดตามรายการ

5.4 นโยบายในการลงทุน
ปจจุบัน บริษัทไมมีนโยบายการลงทุนในบริษัทอืน่
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บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
5.5 สัญญารับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมฯ ของบริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
ณ 31 ธันวาคม 2553 ทางบริษทั มีสัญญาจางเหมากอสรางงานระบบวิศวกรรมที่มผี ลบังคับใชมีดังตอไปนี้ (สัญญาที่จะ
แสดงตอไปนีแ้ สดงเงื่อนไข ณ ตอนเริม่ โครงการ แตปจจุบันไดมีการออก PO และ Site Instruction เพิ่มเติมในแตละ
โครงการ จึงทําใหเงื่อนไขของสัญญาอาจแตกตางจากที่แสดงไว)
โครงการ Sukhumvit Park Residence
คูสัญญา
ผูวาจาง : บริษัท ทรัพยอุดม พร็อพเพอรตี้ จํากัด
ผูรับจาง : บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
ประเภทของงาน
1. งานติดตั้งระบบไฟฟาและสื่อสาร
2. งานติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล
3. งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
มูลคางาน
20,800,000 บาท ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ระยะเวลากอสราง
1 ต.ค. 2553 ถึง 30 ก.ย. 2554
หลักประกัน
1. มอบหนังสือคําประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยธนาคารซึ่งเปนที่ยอมรับของผูวาจาง
เปนจํานวนเงิน 1,112,800 บาท โดยมีอายุการประกันประกันนับตั้งแตวันที่สัญญา
ฉบับนี้มีผลใชบังคับ หรือตั้งแตวันที่ผูรับจางเริ่มทํางานที่จางไปจนกวาผูรับจางจะพน
ความรับผิดชอบตามสัญญานี้ และไมมีความเสียหายเกิดขึ้น
2. ในการชําระแตละงวดผูวาจางจะหักเงินไวรอยละ 5 (หา) ของจํานวนเงินที่จายนั้นเพื่อ
เปนหลักประกันผลงาน โดยมีสิทธิยึดถือเอาไวโดยปราศจากดอกเบี้ย และจะคืนใหแก
ผูรับจางในวันจายเงินคาจางงวดสุดทายหากไมมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นจากผู
รับจาง
การจายเงินคาจาง
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูรับจางวางบิลใหแกผูวาจางตามระยะเวลาที่ผูวาจางกําหนด
บทลงโทษถ า ล า ช า ใน 1. ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได และ/หรือ มีสิทธิจางผูอื่นทํางานตอจากผูรับจางได
การกอสราง
โดยผูรับจางเปนผูรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
2. ผูวาจางมีสิทธิยึดหนวงคาจางเปนรายวันจากเงินงวดเปนเงิน 20,800 บาทตอวันใน
ทุกๆ จุดตรวจงาน จนกวางานจะแลวเสร็จ
ความคืบหนาของ
เปนไปตามแผนปฏิบัติงาน
โครงการ
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บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
โครงการ IMPALA HOTEL
คูสัญญา
ผูวาจาง : CHRISTIANI & NIELSEN (THAI) PCL
ผูรับจาง : บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
ประเภทของงาน
งานติดตั้งระบบไฟฟาและสื่อสาร
มูลคางาน
70,000,000 บาท ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ระยะเวลากอสราง
12 มิ.ย. 2551 ถึง 6 ก.ย. 2552
หลักประกัน
1. ผูรับจางจะนําเช็คของบริษัทผูรับจาง จํานวนเงิน 10% ตามมูลคาแหงสัญญา มามอบ
ใหแกผูวาจางเพื่อเปนหลักประกันสัญญาในการกอสรางใหเสร็จสมบูรณ
2. ผูวาจางจะหักเงินประกันผลงาน จํานวน 10% ของเงินงวดประจําเดือนในทุกๆ งวด
จนกวาจะเสร็จสัญญา แตจํากัดไมเกิน 5% ของมูลคาสัญญาทั้งหมด และจะจายคืน
50% ของเงินประกันผลงานในวันที่ทํางานเสร็จ สวนอีก 50% จะจายคืนเมื่อชวงการ
เก็บงาน 18 เดือนหมดลง
การจายเงินคาจาง
30 วัน หลังจากทําการตรวจสอบและออกใบรับรองผลงานในแตละเดือน
บทลงโทษถ า ล า ช า ใน ปรับวันละ 0.1% ของมูลคาสัญญา
การกอสราง
ความคืบหนาของ
สาเหตุของความลาชาเกิดจาก เจาของโครงการมีปญหาเกี่ยวกับแบบอนุญาตกอสรางที่ยัง
โครงการ
ไมไดรับอนุมัติจาก กทม. ทําใหตองชะลอโครงการเนื่องจากตองปรับปรุงแบบกอสราง ซึ่ง
บริษัทและผูรับจางเขาใจปญหาดังกลาว และไดมแี นวทางสรุปรวมกันวา ใหบริษัททําการ
สงงวดงานทั้งหมดที่ติดตั้งไปแลวทั้งหมดจํานวน 12.72 ลานบาท และทําการนําเขา
อุปกรณทเี่ จรจาสัง่ ซื้อไปแลวจํานวน 4.71 ลานบาท ซึ่งผูวาจางยินดีจายเงินจํานวนดังกลาว
ทั้งหมด (โดยตองนําเงินไปหักเงิน Advance Payment ที่รับลวงหนาคงคางอยูกอน) และ
จะคืนเงินประกันผลงานสวนที่เหลือใหในสิน้ เดือน พฤษภาคม 2554 ปจจุบันบริษัทไดรับ
เงินจํานวน 3.11 ลานบาทจากผูวาจางแลว
สําหรับงานกอสรางในสวนที่ยังไมไดดําเนินการ ผูรบั เหมาหลักไมประสงคดําเนินการตอ
เจาของโครงการจึงเปลี่ยนผูรับเหมาหลักรายใหม แตยังคงใหบริษัทเสนอราคาผานผูรับ
หมารายใหม และบริษัทเชื่อวามีโอกาสไดรับเลือกสูง เนื่องจากเปนผูดําเนินการกอสรางแต
แรก ทําใหมีขอไดเปรียบในการทํางาน
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บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
โครงการ อาคารสํานักงาน ธกส.
คูสัญญา
ผูวาจาง : บริษัท รวมนครกอสราง (ประเทศไทย) จํากัด
ผูรับจาง : บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
ประเภทของงาน
งานติดตั้งระบบไฟฟาและสื่อสาร
มูลคางาน
173,000,000 บาท ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ระยะเวลากอสราง
1 ก.พ. 2551 ถึง 30 ม.ค. 2553
หลักประกัน
1. ผูรับจางตกลงจัดหาหนังสือค้ําประกันของธนาคารพาณิชยในประเทศไทยจํานวน
2,500,000 บาท สงมอบใหแกผูวาจาง เมื่อผูรับจางไดรับชําระคาจางจํานวนครึ่งหนึ่ง
ของจํานวนคาจางทั้งหมด
2. ผูรับจางตกลงจัดหาหนังสือค้ําประกันของธนาคารพาณิชยในประเทศไทยจํานวน
2,500,000 บาท สงมอบใหแกผูวาจาง เมื่อผูรับจางไดรับชําระคาจางงวดสุดทายแลว
การจายเงินคาจาง
ภายใน 15 วัน หลังจากทําการตรวจสอบและออกใบรับรองผลงานในแตละเดือน
บทลงโทษถ า ล า ช า ใน ยกเลิกสัญญา และจางผูรับเหมารายใหมดวยคาใชจายของผูรับจางเอง
การกอสราง
ความคืบหนาของ
ปจจุบันเจาของไดตรวจรับงานงวดสุดทายเปนที่เรียบรอยแลว ณ ปจจุบันมียอดคงคางรอ
โครงการ
เรียกเก็บจํานวน 37.41 ลานบาท (ซึ่งบริษัทมั่นใจวาจะไมมีคาปรับเกิดขึ้น)

โครงการ พระราชวังสราญรมย
คูสัญญา
ผูวาจาง : CHRISTIANI & NIELSEN (THAI) PCL
ผูรับจาง : บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
ประเภทของงาน
1. งานติดตั้งระบบไฟฟาและสื่อสาร
2. งานติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล
มูลคางาน
67,500,000 บาท ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ระยะเวลากอสราง
25 ก.พ. 2552 ถึง 3 พ.ย. 2553
หลักประกัน
หนังสือค้ําประกันของธนาคาร รอยละ 5 ของมูลคางาน
การจายเงินคาจาง
จายเปนงวดงาน 2 เดือนครั้ง
บทลงโทษถาลาชาใน
ปรับวันละ 67,500 บาท
การกอสราง
ความคืบหนาของ
ขณะนีอ้ ยูระหวางรอตรวจรับงานงวดสุดทาย ซึ่งจากการติดตามงานของผูบริหาร ผูร บั เหมา
โครงการ
หลักไดยอมรับวาความลาชาที่เกิดขึ้นไมไดเกิด บริษัทวินเทจไมใชตน เหตุ ดังนั้น ผูบ ริหาร
จึงมั่นใจวาจะไมมีคาปรับเกิดขึ้น
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บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
โครงการ อาคารเอนกประสงค มหาวิทยาลัย ราชภัฎราชนครินทร
คูสัญญา
ผูวาจาง : ยูโร-โอเรียนเตล คอนสตรั๊คชั่น จํากัด
ผูรับจาง : บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
ประเภทของงาน
1. งานติดตั้งระบบไฟฟาและสื่อสาร
2. งานติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล
มูลคางาน
16,750,000 บาท ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ระยะเวลากอสราง
11 ธ.ค. 2552 ถึง 31 ธ.ค. 2553
หลักประกัน
ไมระบุ
การจายเงินคาจาง
ภายใน 30 วัน หลังจากที่ผูวาจางไดรับหนังสือขอเบิกเงินคางวดงานจากผูรับจางแลว
บทลงโทษถาลาชาใน
ปรับวันละรอยละ 0.1 ของอัตราคาจาง ทั้งหมด นับแตวันที่ครบกําหนดแลวเสร็จ
การกอสราง
ความคืบหนาของ
เปนไปตามแผนปฏิบัติงาน
โครงการ
โครงการ อาคารเอนกประสงค มหาวิทยาลัย ราชภัฎราชนครินทร 2
คูสัญญา
ผูวาจาง : บริษัท ยูโร-โอเรียนเตล คอนสตรั๊คชั่น จํากัด
ผูรับจาง : บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
ประเภทของงาน
งานติดตั้งระบบปรับอากาศ โครงการ กอสรางอเนกประสงค มหาวิทยาลัย ราชภัฎราช
นครินทร
มูลคางาน
11,200,000 บาท ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ระยะเวลากอสราง
22 ธ.ค. 2553 ถึง 17 เม.ย. 2553
หลักประกัน
ไมระบุ
การจายเงินคาจาง
ภายใน 30 วัน หลังจากที่ผูวาจางไดรับหนังสือขอเบิกเงินคางวดงานจากผูรับจางแลว
บทลงโทษถ า ล า ช า ใน ปรับวันละรอยละ 0.1 ของอัตราคาจาง ทั้งหมด นับแตวันที่ครบกําหนดแลวเสร็จ
การกอสราง
ความคืบหนาของ
เปนไปตามแผนปฏิบัติงาน
โครงการ
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บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
โครงการ สถาบันโรคไตภูมริ าชนครินทร
คูสัญญา
ผูวาจาง : CHRISTIANI & NIELSEN (THAI) PCL
ผูรับจาง : บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
ประเภทของงาน
งานระบบปรับอากาศ
มูลคางาน
55,826,000 บาท ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ระยะเวลากอสราง
1 ก.พ. 2553 ถึง 31 ม.ค. 2555
หลักประกัน
1. ผูรับจางชวง (วินเทจ) ตกลง วงเงินหลักประกันการปฏิบัติงาน 5% ของมูลคาตาม
สัญญา เปนเงิน 2,791,300 บาท โดยผูรับจางชวงมอบหลักประกันการปฏิบัติงานตาม
สัญญา เปนหนังสือค้ําประกันของธนาคารใหแกผูรับจาง
2. ผูรับจางชวง (วินเทจ) ตกลงจายเงินลวงหนาจํานวน 10% ของมูลคางานตามสัญญา
เปนเงิน 5,582,600 บาท โดยผูรับจางชวงมอบหลักประกันการเบิกเงินลวงหนาเปน
หนังสือค้ําประกันของธนาคารใหแกผูรับจาง
การจายเงินคาจาง
7 วันหลังจากที่ผูรับจาง (CHRISTIANI) ไดรับเงินจากผูวาจาง
บทลงโทษถ า ล า ช า ใน ปรับวันละ 0.1% ของมูลคาสัญญาตอวันแตไมเกิน 5% ของมูลคาในสัญญา
การกอสราง
ความคืบหนาของ
เปนไปตามแผนปฏิบัติงาน
โครงการ
โครงการ The River
คูสัญญา

ผูวาจาง : Drake & Scull International Company
ผูรับจาง : บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
ประเภทของงาน
งานระบบสุขาภิบาล
มูลคางาน
79,063,390 บาท ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ระยะเวลากอสราง
มิ.ย. 2553 ถึง ก.พ. 2555
หลักประกัน
ไมระบุ
การจายเงินคาจาง
50 วัน นับแตวันที่ผูวาจางไดรับหนังสือขอเบิกงวดงานจากผูรับจาง
บทลงโทษถ า ล า ช า ใน ปรับวันละ 0.1% ของมูลคาสัญญา นับตั้งแตวันที่ครบกําหนดสัญญา
การกอสราง
ความคืบหนาของ
เปนไปตามแผนปฏิบัติงาน
โครงการ
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บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
โครงการ THRU Thonglor Condominium
คูสัญญา
ผูวาจาง : บริษัท พูล แอสเสท จํากัด
ผูรับจาง : บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
ประเภทของงาน
4. งานติดตั้งระบบไฟฟาและสื่อสาร
5. งานติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล
6. งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
มูลคางาน
136,000,000 บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ระยะเวลากอสราง
15 มิ.ย. 2553 ถึง 15 ก.พ. 2555
หลักประกัน
1. หนังสือค้ําประกันออกโดยธนาคารพาณิชยในประเทศจํานวน 6,825,000 บาท
2. ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางหักเงินรอยละ 5 ของงวดเงินแตละงวด
การจายเงินคาจาง
ชําระเงินคาจางเปนงวดๆ เดือนละครั้ง ตามผลงานที่ทําไดจริงในแตละเดือน โดยชําระใหผู
รับจางภายใน 25 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับเอกสารขอเบิกเงินคาจางจากผูรับจาง
บทลงโทษถาลาชาใน
ปรับวันละ 136,500 บาท
การกอสราง
ความคืบหนาของ
เปนไปตามแผนปฏิบัติงาน
โครงการ
โครงการ หอประชุม และโรงยิม มหาวิทยาลัยอีสเทรินเอเชีย
คูสัญญา
ผูวาจาง : มหาวิทยาลัยอีสเทรินเอเชีย
ผูรับจาง : บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
ประเภทของงาน
งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
มูลคางาน
6,542,912 บาท ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ระยะเวลากอสราง
เสร็จภายใน 120 วัน เริ่มวันที่ 16 ก.ค. 2553
หลักประกัน
ผู ข าย (วิ น เทจ) จํ า นํ า เช็ ค บริ ษั ท ของผู ข ายเซ็ น ต ชื่ อ สลั ก ด า นหลั ง เซ็ ค ระบุ ใช เ ป น
หลักประกันสัญญาซื้อขายมอบใหผูชื้อ (มหาวิทยาลัย) ยึดถือไวเปนจํานวน 327,145.60
บาท
การจายเงินคาจาง
แบงจายเปน 3 งวด
งวดที่ 1: 1,308,582.40 บาท ไมรวมภาษีมูลคาเพิม่
งวดที่ 2: 4,580,038.40 บาท ไมรวมภาษีมูลคาเพิม่
งวดที่ 3: 654,291.20 บาท ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
บทลงโทษถาลาชาใน
ปรับวันละ 6,542 บาท
การกอสราง
ความคืบหนาของ
เปนไปตามแผนปฏิบัติงาน
โครงการ
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บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
โครงการ หอพักนักเรียนโครงการ 2 โรงเรียนสาธิต ม.รังสิต
คูสัญญา
ผูวาจาง : โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยรังสิต
ผูรับจาง : บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
ประเภทของงาน
1. งานติดตั้งระบบไฟฟาและสื่อสาร
2. งานติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล
3. งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
มูลคางาน
25,000,000 บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ระยะเวลากอสราง
1 ต.ค. 2553 ถึง 13 มี.ค. 2554
หลักประกัน
1. หนังสือค้ําประกันของธนาคาร จํานวนเงิน 2,500,000 บาท
2. หักเงินคาจางรอยละ 2 จากคาจางทุกงวดการจายเงิน
การจายเงินคาจาง
ชําระเงินใหกับผูร ับจาง (วินเทจ) ภายใน 30 วันนับจากวันตรวจรับมอบงานคณะกรรมการ
ตรวจการจาง
บทลงโทษถาลาชาใน
ปรับวันละ 0.2% ของมูลคาสัญญา
การกอสราง
ความคืบหนาของ
เปนไปตามแผนปฏิบัติงาน
โครงการ
โครงการ The Cove Condominium
คูสัญญา
ผูวาจาง : บริษัท เพชร พรอพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด
ผูรับจาง : บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
ประเภทของงาน
งานติดตั้งระบบไฟฟาและสื่อสาร
มูลคางาน
156,074,766 บาท ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ระยะเวลากอสราง
23 ก.ค. 2551 ถึง 13 ม.ค. 2553
หลักประกัน
ผูวาจางจะหักเงินประกันผลงาน จํานวน 5% ของเงินงวดประจําเดือนในทุกๆ งวด จนกวา
จะเสร็จสัญญา เงินที่หักไวนี้ผูวาจางจะคืนใหพรอมกับเงินคาจางงวดสุดทาย ถาไมมีเหตุ
เสียหายเนื่องจากการทํางานตามสัญญา
การจายเงินคาจาง
ภายใน 30 วัน หลังจากทําการตรวจสอบและออกใบรับรองผลงานในแตละเดือน
บทลงโทษถ า ล า ช า ใน ปรับวันละ 167,000 บาท
การกอสราง
ความคืบหนาของ
ปจจุบันเจาของโครงการไดตรวจรับงานงวดสุดทายเปนที่เรียบรอยแลว เหลือแตการเก็บ
โครงการ
เงินคงคางจํานวน 9.55 ลานบาท (คาดวาจะไมมีคาปรับเกิดขึ้น แตเจาของโครงการอาจมี
การเจรจาตอรองลดราคางานเพิ่ม)
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บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
5.6 สัญญาเกี่ยวกับกิจการรวมคา
แตเดิม บริษัทซึง่ ประกอบธุรกิจเปนผูรับเหมาวิศวกรรมประกอบอาคาร จะไมสามารถเขาประมูลงานภาครัฐไดโดยตรง
เนื่องจากบริษัทไมมีผลงานสวนงานโครงสราง ทําใหไมสามารถเขาประมูลงานเปนผูร ับเหมาหลักได (ดูรายละเอียดสวน
3.1.2 การสรรหางาน) ดังนั้นการจัดตั้งรูปแบบกิจการรวมคา จะทําใหบริษัทสามารถหาพารทเนอรเพื่อเขารวมประมูล
เปนผูรับเหมาหลักได เพราะจะสามารถใชผลงานของพารทเนอรในการนับรวมเปนผลงานในการเขาประมูลงานภาครัฐ
โดยลักษณะการทํางานคือ กิจการรวมคาจะทําสัญญารับจางงานโครงสรางและงานติดตั้งระบบวิศวกรรมฯ โดยตรงกับ
เจาของโครงการ จากนั้นกิจการรวมคาก็จะทําการวาจางชวงงานโครงสรางใหกับ บริษัท ประดับวงศ จํากัด และวาจาง
ชวงงานติดตั้งระบบใหกับ บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
สัญญากอตั้งกิจการรวมคา
สัญญากอตั้งกิจการรวมคา
คูสัญญา
คูสัญญารวมคาฝายที่ 1 : บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
คูสัญญารวมคาฝายที่ 2 : บริษัท ประดับวงศ จํากัด
วัตถุประสงค
เพื่อรวมกันเขาดําเนินการประมูลงานกอสรางอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
รังสิต ซึ่งปจจุบัน กิจการรวมคาที่รวมกันจัดตั้งขึ้นชนะประมูลในโครงการดังกลาว
ชื่อของกิจการ
กิจการรวมคา ประดับวงศ และ วินเทจ วิศวกรรม
การรวมทุน
คูสัญญาที่ 1 : รอยละ 50
คูสัญญาที่ 2 : รอยละ 50
ระยะเวลาของสัญญา
สัญญารวมคานี้จะเลิกกัน เมื่อคูสัญญาไดรวมกันปฏิบัติงานตามโครงการเสร็จสิ้น และได
ปลดภาระความผูกพันที่มีตอเจาของโครงการปละความผูกพันอื่นๆ ตามกฎหมายเรียบรอย
แลว หรือในกรณีที่มีการประมูลงานแลวไมสามารถประมูลงานได
สัญญาโครงการที่กจิ การรวมคารับจางเปนผูร ับเหมากอสรางและติดตั้งระบบวิศวกรรมฯ
โครงการ อาคาร 4/2 ม.รังสิต
คูสัญญา
ผูวาจาง : มหาวิทยาลัยรังสิต
ผูรับจาง : กิจการรวมคา ประดับวงศ และ วินเทจ วิศวกรรม
ประเภทของงาน
1. งานโครงสราง
2. งานติดตั้งระบบไฟฟาและสื่อสาร
3. งานติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล
4. งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
มูลคางาน
255,140,186.92 บาท ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ระยะเวลากอสราง
15 ก.ค. 2553 ถึง 15 ต.ค. 2554
หลักประกัน
1. หนังสือค้ําประกันของธนาคาร จํานวน 27,300,000 บาท
2. ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางหักเงินรอยละ 10 ของงวดเงินแตละงวด
การจายเงินคาจาง
ชําระเงินใหกับผูร ับจางภายใน 30 วันนับจากวันตรวจรับมอบงานคณะกรรมการตรวจการ
จาง
บทลงโทษถาลาชาใน
ปรับวันละ 54,600 บาท
การกอสราง
ความคืบหนาของ
เปนไปตามแผนปฏิบัติงาน
โครงการ
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บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
สัญญาวาจางชวงงานโครงสรางใหกับ บริษทั ประดับวงศ จํากัด
โครงการ อาตาร 4/2 ม.รังสิต
คูสัญญา
ผูวาจาง : กิจการรวมคา ประดับวงศ และ วินเทจ วิศวกรรม
ผูรับจาง : บริษัท ประดับวงศ จํากัด
ประเภทของงาน
งานโครงสราง
มูลคางาน
45,600,000 บาท ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ระยะเวลากอสราง
ภายใน 15 ต.ค. 2554
หลักประกัน
ไมระบุ
การจายเงินคาจาง
ผูวาจางจะจายเงินคาจางใหกับผูรบั จางเปนคางวดงาน ตามจํานวนและปริมาณผลงานที่
แลวเสร็จสมบูรณเปนงวด เดือนละหนึ่งงวด โดยผูวาจางจะจายเงินคาจางใหแกผรู ับจาง
ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูวาจางไดรับเงินคางวดงานจากเจาของโครงการ
บทลงโทษถาลาชาใน
ปรับวันละ 0.02% ของอัตราคาจางทั้งหมด
การกอสราง
บันทึกขอตกลง
1. บริษัท ประดับวงศ จํากัด เปนตัวแทน มีหนาที่จัดซื้อสินคา อุปกรณ ในสวนของงาน
โครงสราง ในนามของกิจการรวมคา ประดับวงศ และ วินเทจ วิศวกรรม ใหแลวเสร็จ
จํานวน 116,951,285 บาท
2. ในการจัดซือ้ สินคา วัสดุอุปกรณ ตามขอ 1 บริษัท ประดับวงศ จะตองรับผิดชอบและ
กําหนดใหเปนไปตามเอกสารทีแ่ นบทายบันทึกฉบับนี้ และจะตองทําการจัดซื้อไมเกิน
วงเงินที่ไดระบุไว หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาวัสดุ อุปกรณ ตามสภาวะ
เศรษฐกิจอันมีผลใหราคาเพิ่มขึ้น สวนที่เกิน บริษทั ประดับวงศ จํากัด จะตองเปน
ผูรับผิดชอบของทั้งสิ้น
สัญญาวาจางชวงงานติดตั้งระบบวิศวกรรมฯ ใหกับ บริษทั วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
โครงการ อาคาร 4/2 ม.รังสิต
คูสัญญา
ผูวาจาง : กิจการรวมคา ประดับวงศ และ วินเทจ วิศวกรรม
ผูรับจาง : บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
ประเภทของงาน
1. งานติดตั้งระบบไฟฟาและสื่อสาร
2. งานติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล
3. งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
มูลคางาน
86,078,222 บาท ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ระยะเวลากอสราง
ภายใน 15 ต.ค. 2554
หลักประกัน
ไมระบุ
การจายเงินคาจาง
ผูวาจางจะจายเงินคาจางใหกับผูรบั จางเปนคางวดงาน ตามจํานวนและปริมาณผลงานที่
แลวเสร็จสมบูรณเปนงวด เดือนละหนึ่งงวด โดยผูวาจางจะจายเงินคาจางใหแกผรู ับจาง
ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูวาจางไดรับเงินคางวดงานจากเจาของโครงการ
บทลงโทษถาลาชาใน
ปรับวันละ 0.02% ของอัตราคาจางทั้งหมด
การกอสราง
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บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
5.7 สัญญารับบํารุงรักษาระบบวิศวกรรมฯ
ณ 31 ธันวาคม 2553 ทางบริษัทมีสัญญาจางบริการบริหารงานที่มผี ลบังคับใชดังตอไปนี้

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชื่อโครงการ
สํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี่แหงชาติ (INC1)
ศูนยพันธุวิศวกรรม สวทช. (BIOTEC)
ศูนยเทคโนโลยี่โลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)
อาคารวานิช
คปภ.
ศาลอุทธรณ
หอพักสหกรณออมทรัพย สวทช.
ตึกซอฟแวร ปารค
แอมโปรมอลล
กรมศุลกากร
อาคารศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ
อาคารวานิช 2
อาคาร ศาลแขวงนนทบุรี
ชิเชโด (ไทยแลนด)
EXIM BANK
สวทช.บานวิทยาศาสตรสิรินธร
บริษัท พลาซา 88 จํากัด
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
สวทช.กลาง พนักงานเขียนแบบ
รวม
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ระยะเวลาบริการ
2553 - 2554
2553 - 2554
2553 - 2554
2553 - 2554
2553 - 2554
2553 - 2554
2553 - 2554
2554 - 2554
2554 - 2554
2553 - 2554
2553 - 2554
2553 - 2554
2553 - 2554
2554 - 2554
2554 - 2556
2554 - 2555
2554 - 2555
2554 - 2555
2553 - 2554

มูลคารวมโครงการ
7,137,364
4,112,187
2,863,559
1,409,200
1,280,374
799,065
600,000
149,532
992,450
241,121
206,563
230,560
921,495
427,702
9,936,000
3,622,500
3,150,000
15,621,600
166,750
53,868,024

